
 ))، وويففل تكففررت فففيويلفنقول أن الله ابتدأ هذه السورة بكلمة (( 
اا، وهي على الحصح كلمة وعيد يتوعد اللففه سففبحانه وتعففالى القرآن كثير
بها من خالف أمره، أو ارتكب نهيه على الوجه المقيد في الجملة الففتي

 )) فمففن هففؤل ءويييل للمطففييينبعففدها فهنففا يقففول عففز وجففل (( 
المطففون؟ المطففين، هؤل ء المطففون فسرتهم اليففات الففتي بعففدها

الذين إذا اكتالوا علييى النيياس يسييتوفون. وإذافقال تعالى: (( 
))إذا اكتالوا على النيياس  )). (( كالوهم أو وزنوهم يخسرون

ال يستوفونأي اشتروا منهم ما يكال ((  )) استوفوا منهم الحففق كففام
 )) يعني إذا كالوا لهم أي هموإذا كالوهم أو وزنوهمبدون نقص (( 

اا ال، فإنهم إذا كففالوا للنففاس أو بففاعوا عليهففم شففيئ الذين باعوا الطعام كي
اا إذا وزنوا للناس نقصوا ((   ))  فهففؤل ء – والعيففاذ بففالله –يخسرونوزن

ال، وينقصون حق غيرهم، فجمعوا بين المرين، بين يستوفون حقهم كام
ال بدون مراعاة أو مسففامحة، الشح والبخل، الشح: في طلب حقهم كام
والبخل: بمنع ما يجب عليهففم مففن إتمففام الكيففل والففوزن، وهففذا المثففال
الذي ذكره الله عز وجففل فففي الكيففل والففوزن هففو فففي الحقيقففة مثففال،
ال ممن هو عليه ومنففع فيقاس عليه كل ما أشبه، كل من طلب حقه كام
ال الففزوج يريفد مفن الحق الذي عليه فإنه داخل فففي اليففة الكريمفة، فمث
ال ول يتهاون في شففي ء مففن حقففه، لكنففه عنففد زوجته أن تعطيه حقه كام
أدا ء حقها يتهاون ول يعطيها الذي لها، وما أكثر مففا تشففكي النسففا ء مففن
اا من النسففا ء يريففد هذا الطراز من الزواج ف والعياذ بالله ف حيث إن كثير
ال، ربمففا ال، لكنه هففو ل يعطيهففا حقهففا كففام منها الزوج أن تقوم بحقه كام
ينقص أكثر حقها من النفقة والعشرة بالمعروف وغيففر ذلففك، والغريففب
اا من الناس الذين ظاهرهم اللتزام حتى إن أيها الخوة أن هذا يقع كثير
ه مفن بعض النسا ء تقول أنا مفا اخفترته، أقفول لهفذا الفزوج: إنفه لمفا ل
ال بالنسففبة السمعة الحسنة واللتزام فففإذا بففه ينقلففب ويكففون أسففوأ حففا
لزوجته من أهل الفسق ، فل أدري عن هؤل ء الذين ظففاهرهم اللففتزام،
هل يظنون أن اللتزام أن يقوم النسان بعبادة الله فقط ويضيع حقوق
الخلق؟ أن يقوم بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الناس؟ إن ظلم الناس
أشد من ظلم النسان نفسه في حق الله؛ لن ظلم النسان نفسه في
حق الله تحت المشيئة إذا كان دون الشرك، إن شا ء الله غفر لففه، وإن
ال تحففت المشففيئة لبففد أن شا ء عاقبه عليه، لكن حق الدميين ليففس داخ

من تعدون المفلسيوفى، ولهذا قال النبي عليه الصلة والسلم: ( 



 ) قالوا: من ل درهم عنده ول دينار أو قففالوا: ول متففاع، قففال: (فيكم؟
ل ، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثييال الجبييال ييي
كثيرة ي فيأتي وقد ظلم هذا ، وشتم هذا ، وضرب هييذا ، وأخييذ
مال هذا ، فيأخذ هذا من حسناته ، وهييذا ميين حسييناته ، وهييذا
من حسناته ، وهذا من حسناته فإن بقيت من حسناته شيييء

 )،وإل أخذ من سيييئاتهم فطييرح عليييه ، ثييم طييرح فييي النييار
ا ء كففانوا مففن فنصيحتي لهؤل ء الففذين يفرطففون فففي حففق أزواجهففم سففوا
ه لى الل الملتزمين أو من غيرهم أن يتقوا الله عز وجفل ففإن النفبي حص
للم أوحصى بذلك في أكبر مجمففع شففهده العففالم السففلمي فففي عليه وس
حياة الرسول عليه الصلة والسلم فففي يففوم عرفففة فففي حجففة الففوداع،

اتقوا الله في النسيياء فييإنكم أخييذتموهن بأمييان اللييهقال: ( 
 )، فأمرنا أن نتقي الله تعالى فيواستحللتم فروجهن بكلمة الله

) أياتقوا الله في النساء فإنهن عوان عنييدكم النسا ء وقال: ( 
بمنزلة السرى لن السير إن شا ء فكففه الففذي أسففره وإن شففا ء أبقففاه،
والمرأة عند زوجها كذلك إن شا ء طلقها وإن شا ء أبقاها، فهففي بمنزلففة
اا نجففد بعففض النففاس يريففد مففن السير عنده فليتق الله فيها، كذلك أيضفف
أولده أن يقوموا بحقه على التمام لكنه مفرط في حقهففم، فيريففد مففن
أولده أن يبروه ويقوموا بحقه، أن يبروه في المال، وفي البففدن، وفففي
كل شي ء يكون به البر، لكنففه هففو مضففيع لهففؤل ء الولد، غيففر قففائم بمففا
يجب عليه نحوهم، نقول هذا مطفف، كما نقففول فففي المسففألة الولففى
ال وهففو في مسألة الزوج مع زوجته إنه إذا أراد منها أن تقوم بحقففه كففام
يبخس حقها نقول إنه مطفف فهذا ال ب الذي أراد من أولده أن يففبروه
تمام البر وهو مقصر في حقهم نقول إنك مطفف ونقول له تذكر قففول

ويل للمطففين الييذين إذا اكتييالوا علييى النيياسالله تعالى: (( 
 )) . ثففم قففاليسييتوفون. وإذا كييالوهم أو وزنييوهم يخسييرون

 )) يعنففيأل يظن أولئك أنهم مبعوثون . ليوم عظيييمتعالى: (( 
أل يففتيقن هففؤل ء ويعلمففوا علففم اليقيففن؛ لن الظففن هنففا بمعنففى اليقيففن،

اا في القرآن مثل قوله تعالى: ((  الذينوالظن بمعنى اليقين يأتي كثير
 )) . فقففال: ((يظنون أنهم ملقوا ربهم وأنهييم إليييه راجعييون

 )) وهم متيقنون أنهم ملقوا الله،الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم
اا في اللغفة العربيفة، وهنفا يقفول لكن الظن يستعمل بمعنى اليقين كثير

 )) أل يتيقن هؤل ء أنهففمأل يظن أولئك أنهم مبعوثونعز وجل: (( 



ليييوممبعوثفففون أي مخرجفففون مفففن قبفففورهم للفففه ر ب العفففالمين (( 
إن )) هذا اليوم عظيم ول شك أنه عظيم كمففا قففال تعففالى: (( عظيم

 )). عظيم في طوله، في أهففواله، فيمففازلزلة الساعة شيء عظيم
يحدث فيه، في كل معنى تحمله كلمة عظيم، لكن هذا العظيم هو على
قففوم عسففير، وعلففى قففوم يسففير، قففال تعففالى: (( علففى الكففافرين غيففر

)) . لكنففهيقول الكافرون هذا يوم عسر يسير )). وقال تعالى: (( 
بالنسبة للمؤمنين ف جعلني الله وإياكم منهم ف يسير كأنما يؤدي به حصلة
فريضة من سهولته عليه ويسره عليففه، لسففيما إذا كففان ممففن اسففتحق
هذه الوقاية العظيمة، وكان من الذين يظلهم الله في ظله يوم ل ظففل
اا ويكففون إل ظله، فهذا اليوم عظيم لكنففه بالنسففبة للنففاس يكففون يسففير

اا .  ((   )) يعنففي هففذا اليففوميوم يقوم الناس لرب العييالمينعسير
 )) يقومففون مففنيوم يقوم النيياس لييرب العييالمينالعظيم هو (( 

قبورهم حفاة ليس لهففم نعففال ول خفففاف، عففراة ليففس عليهففم ثيففا ب ل
ال أي غيففر مختففونين ققمص ول سراويل ول أزر ول أردية، حفاة عراة غر
بمعنى أن القلفة التي تقطع في الختان تعود يففوم القيامففة مففع حصففاحبها

 )) . ويعيففده اللففهكما بدأنا أول خلق نعيييدهكما قال الله تعالى: (( 
عز وجل لبيان كمال قدرته تعالى، وأنه يعيد الخلق كما بدأهم، والقلفففة
إنما قطعت في الدنيا من أجل النزاهة عن القذار؛ لنها إن بقيفت ففإنه
ينحبس فيها شي ء مفن البففول وتكفون عرضفة للتلفويث، لكففن هفذا فففي
الخرة ل حاجة إليه؛ لن الخرة ليست دار تكليف بل هففي دار جففزا ء إل

اا كما قففال تعففالى: ((  ييومأن الله سبحانه وتعالى قد يكلف فيها امتحان
ييييدعون إلييى السييجود فل يسييتطيعون. يكشييف عيين سيياق و
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود

 )). المهففم     أن النففاس يقومففون علففى هففذا الوحصفففوهم سالمون
اا قال العلمففا ء: البهففم يعنففي قبهم ال، وفي بعض الحاديث  حفاة، عراة، غر
الذين ل مال معهم، ففي يوم القيامة ل مال يفتدي النسان نفسه مففن
اا، ول أ ب العذا ب، في يوم القيامة ليس هناك ابن يجففزي عففن أبيففه شففيئ
لل يقففول نفسففي نفسففي. (( اا، ول حصاحبة ول قبيلة كفف يجزي عن ابنه شيئ

 )) . نسففأل اللففه تعففالى أنلكل امرىء منهم يومئييذ شيأن يغنيييه
يييوم يقييوميعيننا وإياكم على أهواله وأن ييسره علينا. قال تعالى: (( 

)) وهو الله جل وعل، وفي هذا اليففوم تتلشففىالناس لرب العالمين 
جميع الملك إل ملك ر ب العالمين جل وعل، قفال اللففه تعففالى: (( يفوم



اا. لمن الملك اليوم للففه الواحففد هم بارزون ل يخفى على الله منهم شيئ
القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ل ظلففم اليففوم إن اللففه سففريع

ففييىالحسففا ب )) .  قففول اللففه تعففالى ((  لل فر  ججييا يف لل لب ا لتيي فك جن  فإ جل  لك

نن ... ججي فس لما  لك  لرا لد أ
ل لم آ  لو نن .  ججي  )) إذا وردت فففي كل )) الففخ .((فس

نن حسب السياق، قد تكون حرف ردع وزجر، وقد تكففون القرآن لها معا
نن أخرى يعينها السياق؛ لن الكلمات فففي ققا، وقد يكون لها معا بمعنى ح
اللغة العربية ليس لها معنى ذاتففي ل تتجففاوزه، بففل كففثير مففن الكلمففات
نن تختلف بحسب سياق الكلم، في هذه اليففة يقففول: (( العربية لها معا

اكل إن كتاب الفجار لفي سجين قق  )) فتحتمل أن تكون بمعنفى ح
إن كتا ب الفجار لفي سجين، أو تكون بمعنى: الردع عن التكذيب بيففوم

ن كتففا بإالدين، وعلى كل حال فبين الله تعالى في هذه الية الكريمففة 
الفجار في سجين، والسجين قال العلما ء: إنه مأخوذ من السففجن وهففو
الضيق، أي في مكان ضيق، وهذا المكان الضيق هو نار جهنم ف والعيففاذ

اابالله ف كما قال الله تبارك وتعالى: ((  اا ضيييق وإذا ألقوا منها مكانيي
اا اا واحييد اا. ل تييدعوا اليييوم ثبييور مقرنييين دعييوا هنالييك ثبييور

اا اا كثير  )) , وجا ء في حففديث الففبرا ء بففن عففاز ب الطويففلوادعوا ثبور
المشهور في قصة المحتضففر ومففا يكففون بعففد المففوت أن اللففه سففبحانه

اكتبوا كتاب عبدي في السجين يعني ي الكييافروتعالى يقول: ( 
 فسجين هو أسفل ما يكففون مففني في الرض السابعة السفلى )

الرض الذي هو مقر النار- نعوذ بالله منها - فهففذا الكتففا ب فففي سففجين،
لظففم اللففه عففز وجففل هففذا السففجين بقففوله: ((  ومييا أدراك ميياثففم ع

 )) فالستفهام هنا للتعظيم أي ما الذي أعلمففك بسففجين؟ وهففلسجين
بحثت عنه؟ وهل سألت عنه حتى يبين لك، والتعظيم قد يكففون لعظمففة
ال، وهففذا التعظيففم فففي الشي ء رفعففة، وقففد يكففون لعظمففة الشففي ء نففزو
سجين ليس لرفعته وعلوه ولكنه لسفففوله ونزولففه. ثففم قففال تعففالى: ((

 )) كتا ب هذه ل تعود على سجين وإنما تعود على كتففا بكتاب مرقوم
كتاب )) فما هذا الكتا ب فقال: (( كل إن كتاب الفجارفي قوله: (( 

ليففر، بففلمرقوم  )) يعني مكتو ب ل يزاد فيففه ول ينقففص ول يبففدل ول يغ
 )).كتاب مرقييومهذا مآلهم ومقرهم ف والعياذ بالله ف أبد البففدين. (( 

)) ويففل سففبق الكلم عليهففا فففي أول هففذهويل يومئذ للمكذبين (( 
السورة، وقلنا إنها كلمة وعيد يتوعففد اللففه بهففا الففذين اسففتحقوا الوعيففد

ويل يومئييذ للمكييذبين . الييذينوهي كثيرة في القرآن الكريففم. (( 



 )) والكلم كله في يوم الففدين مففن أول السففورةيكذبون بيوم الدين
إلى آخرها كله في يوم الدين والجزا ء، هؤل ء الذين يكذبون بيوم الففدين
توعففدهم اللففه بالويففل؛ لن هففؤل ء المكففذبين بيففوم الففدين ل يمكففن أن
يستقيموا على شريعة الله. ل يستقيم علففى شففريعة اللففه إل مففن آمففن
بيوم الدين؛ لن من لم يؤمن به وإنما آمن بالحيففاة فقففط، فهففو ل يهتففم
بما ورائها، ول يعمل لذلك، وإنما يبقى كالنعففام يتمتعففون ويففأكلون كمففا
تأكل النعام والنار مثوى لهم.ولهذا أظنكم تعلمون معي أن والله يقرن
اا؛ لن اليمان بالله ابتففدا ء واليمففان اليمان به باليمان باليوم الخر دائم
باليوم الخر انتها ء. فتؤمن بالله ثم تعمل لليوم الخر الففذي هففو المقففر،
لذ ب بفه ل يمكفن أن فهؤل ء ف والعياذ بالله ف كففذبوا بيفوم الففدين، ومفن كف
اا؛ لن العمل مبني على عقيدة، فإذا لم يكففن هنففاك عقيففدة يعمل له أبد

ند أثيييمفكيف تعمل؟، ولهذا قال: ((    ))وما يكذب به إل كييل معتيي
 )): أي((إل كل معتييد أثيييميعني ما يكففذ ب بيففوم الففدين وينكففره (( 

 )) فففيمعتييد )) فففي أقففواله، وقيففل: ((  أثيم )) فففي أفعففاله ((معتد
 )) في كسبه أي أن مآله إلى الثم، والمعنيان متقاربان، أثيمأفعاله ((

لذ ب بيوم الدين إل رجل معتد أثيم، آثم كاسففب المهم أنه ل يمكن أن يك
لدي به إلى نار جهنم نعوذ بالله ((  إذا تتلى عليييه آياتنيياللثام التي تؤ

 يعنففي إذا تلهففاإذا تتلييى عليييه  (( )) : (( قال أساطير الوليين
عليه أحد، وهو يدل على أن هذا الرجل ل يفكر أن يتلو آيات الله ولكنها

  أي هففذهقال أسيياطير الولييين ((تتلى عليه فإذا تليففت عليففه  )) 
أسففاطير الوليففن وأسففاطير: جمففع أسففطورة وهففي الكلم الففذي يففذكر
للتسلي ول حقيقة له ول أحصل له، فيقول: هذا القرآن أساطير الوليففن،
اا على القلففب لماذا؟ لماذا لم ينتفع بالقرآن وهو أبلغ الكلم وأشده تأثير
حتى قال الله تعالى: (( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلففب أو ألقففى

كل إن كتابالسمع وهو شففهيد )) ؟ ثففم انتقلنففا إلففى قففوله تعففالى (( 
اا مؤكداالبرار لفي عليين  )) ففي هذه الية يذكر الله عز وجل خبر

بإن لن (( إن )) في اللغة العربية من أدوات التوكيففد. فإنففك إذا قلففت:
اا ار خفبر الرجل قائم، هذا خبر غير مؤكد، فإذا قلت: إن الرجل قائم. حص

اا فيقول الله عز وجل: ((  ))وهذا إن كتاب البرار لفي عليينمؤكد
 )) فكتففا ب الفجففار فففيإن كتياب الفجيار لفيي سييجينمقابففل (( 

سجين في أسفل الرض، وكتا ب البرار في عليين في أعلى الجنة، أي
قكتب ذلك عنففد اللففه عففز وجففل قبففل أن أنهم في هذا المكان العالي قد 



يخلففق السففماوات والرض بخمسففين ألففف سففنة .  (( ومففا أدراك مففا
عليففون )) أي مففا الففذي أعلمففك مففا عليففون؟ وهففذا السففتفهام يففراد بففه
التفخيم والتعظيففم. يعنففي أي شففي ء أدراك بففه فففإنه عظيففم  قففال اللففه

 )) أيإن كتاب البييرارتعالى: (( كتا ب مرقوم )) هذا بيان لقوله: (( 
يشهدهأن كتا ب البرار كتا ب مرقوم مكتففو ب ل يتغيففر ول يتبففدل.  (( 

 ))المقربون )) أي يحضره، أو يشهد بففه المقربففون، و(( المقربون
للمففا كففان عند الله هم الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته. وك
للمففا كففان النسففان أشففد النسان أكثر طاعة لله كان أقر ب إلى الله. وك
اا لله كان أعز عند الله، وكان أرفع عند الله، قال اللففه تعففالى: (( تواضع

)) .يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتييوا العلييم درجييات 
فالمقربون هم الذين تقربوا إلى اللففه تعففالى بصففالح العمففال، فقربهففم

إن البييرار لفييي نعيييم . علييى الرائييكاللفففه مفففن عنفففده.(( 
ر، والفبر كفثير الخيففر، كفثير الطاعفة، كفثيرينظرون  )) البرار: جمفع ب

الحسان في عبادة الله والحسان إلى عباد الله، فهفؤل ء البففرار الففذين
لن اللففه عليهففم بفعففل الخيففرات، وتففرك المنكففرات فففي نعيففم،((  إنمفف

 )) والنعيم هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب، أماالبرار لفي نعيم
نعيم البدن فل تسأل عنه فإن الله سبحانه وتعففالى قففال فففي الجنففة: ((

 )).وفيها ما تشتهيه النفس وتلذ العين وأنتم فيها خالدون
نس ما أخفييي لهييم ميين قييرة أعييينوقال تعالى: ((  فل تعلم نف

اء بما كانوا يعملون ااجزا  )) . وأما نعيففم القلففب فل تسفأل عنففه أيضف
يا أهل الجنةفإنهم يقال لهم وقد شاهدوا الموت قد ذبح يقال لهم: ( 

خلود ول موت ويقال لهم: ادخلوها بسلم ، ويقيال لهيم: إن
اا ، اا ، وأن تصحوا فل تمرضوا أبييد لكم أن تنعموا فل تبأسوا أبد

اا ،  ) وكل هففذا ممففا يففدخل السففرور علففىوأن تشبوا فل تهرموا أبد
القلب فيحصل لهم بذلك نعيم القلب ونعيم البففدن، والملئكففة يففدخلون

سلم عليكم بما صييبرتم فنعييمعليهم من كل با ب يقولون لهم (( 
على )) - جعلني الله وإياكم منهم -.  وقففوله تعففالى: (( عقبى الدار

)): الرائففك جمففع أريكففة وهففي السففرير المزخففرفالرائك ينظرون 
ووضع عليه مثل الظل، وهو من أفخر أنففواع السففرة فهففم المشيد الذي 

 ))ينظرونعلى الرائك على هذه السرة الناعمة الحسففنة البهيففة (( 
يعني ينظرون ما أنعم الله به عليهم من النعيم الذي ل تففدركه النفففس

)) . وقفففالفل تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الن: (( 



بعض العلما ء: إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجففه اللففه، وجعلففوا
هذه الية من الدلففة علففى ثبففوت رؤيففة اللففه عففز وجففل فففي الجنففة . ((

)) أي تعرف أيها النففاظر إليهففمتعرف في وجوههم نضرة النعيم 
 )) أي حسففن النعيففم وبهففا ءه، أيفييي وجييوههم نضييرة النعيييم(( 

التنعم، وأنتم تشاهدون الن في الدنيا أن المنعمين المففترفين وجففوههم
غيففر وجففوه الكففادحين العففاملين. تجففدها نضففرة، تجففدها حسففنة، تجففدها
منعمففة، فأهففل الجنففة تعففرف فففي وجففوههم نضففرة النعيففم أي التنعففم
لسر ما يكون، وأنعم ما يكون، ثم قال الله تعففالى فففي والسرور؛ لنهم أ

 )) الخ اليات.يسقون من رحيق مختومبيان ما لهم من النعيم  (( 
ففييىقوله تعالى: ((  لو نك  لسيي فم يه  يميي لت فخ نم .  يتو لخ جم نق  فحي جر فمن  لن  لو لق لس يي

لن يسو فف لن لت يم لل فس ا لف لنا لت لي لل لف لك  فل  ))يسييقون )) : الضمير في قوله: (( لذ
يعني البرار، يسقيهم الله عز وجل بأيففدي الخففدم الففذين وحصفففهم اللففه

يطييوف عليهييم ولييدان مخلييدون. بييأكواب وأبيياريقبقففوله: (( 
يسقون )) .(( وكأس من معين. ل يصدعون عنها ول ينزفون

 )) أي من شرا ب خالص ل شففو ب فيففه ول ضففرر فيففه علففىمن رحيق
العقل، ول ألم فيه في الرأس، بخلف شرا ب الدنيا فففإنه يغتففال العقففل
ويصففدع الففرأس. أمففا هففذا فففإنه رحيففق خففالص ليففس فيففه أي أذى ((

ليففب الريففح.مختوم. ختامه مسييك  )) أي بقيتففه وآخففره مسففك أي ط
بخلف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. فهؤل ء القوم البرار لمففا حبسففوا
أنفسهم عن الملذ الففتي حرمهففا اللففه عليهففم فففي الففدنيا أعطوهففا يففوم

 )) أي وفففي هففذاوفي ذلييك فليتنييافس المتنافسييونالقيامة. (( 
)) أي فليتسفففابق فليتنييافس المتنافسييون الثفففوا ب والجفففزا ء ((

اا يصل بهم إلى حد النفس، وهففو كنايففة عففن السففرعة المتسابقون سباق
اا بلففغ بففي النفففس، فففي المسففابقة. يقففال: نافسففته أي سففابقته سففباق
والمنافسة في الخير هي المسابقة إلى طاعة الله عففز وجففل وإلففى مففا
يرضي الله سبحانه وتعالى، والبعد عما يسخط الله. ثم قال عففز وجففل:

اا يشرب بها المقربييون((   )) أي مففزاجومزاجه من تسنيم. عين
قيسقاه هؤل ء البرار ((   )): أي من عيففنمن تسنيمهذا الشرا ب الذي 

لجففر مففن الفففردوس، قسففا، وذلففك لن أنهففار الجنففة تف رفيعففة معنففى وح
والفردوس هو أعلى الجنففة، وأوسففط الجنففة، وفففوقه عففرش الففر ب عففز
وجل كما ثبت ذلك عن رسول الله حصلى الله عليففه وآلففه وسففلم، فهففذا
الشرا ب يمزج بهذا الطيففب الففذي يففأتي مففن التسففنيم أي: مففن المكففان



ننم الرفيففع العففالي، وهففو جنففة عففدن. ((  اا يشييرب بهيياالمسفف عينيي
 )) أي أن هففذه العيففن والميففاه النابعففة، والنهففار الجاريففةالمقربييون

يشييربيشففر ب بهففا المقربففون. وهنففا سففيقول قائففل: لمففاذا قففال: (( 
قيحمل حتى يقال شر ب بالنا ء؟ فففالجوا ب: ل. لنبها  )) ؟ هل هي إنا ء 

قيحمففل. إذن لمففاذا لففم يقففل يشففر ب منهففا المقربففون؟ العيففن والنهففر ل 
والجوا ب عن هذا الشكال من أحد وجهين: فمن العلما ء من قال: إن "

 )) أي يشر ب منها. ومنهميشرب بهاالبا ء " بمعنى " من " فمعنى (( 
لمنت معنففى يففروى فمعنففى (( مففن قففال: إن يشففر ب بمعنففى يففروى ضفف

 )) أي يففروى بهففا المقربففون. وهففذا المعنففى أو هففذا الففوجهيشرب بها
أحسن من الوجه الذي قبله؛ لن هففذا الففوجه يتضففمن شففيئين يرجحففانه
ال: إبقا ء حرف الجر على معناه الحصلي. والثففاني: أن الفعففل (( وهما: أو

لري، فكففم مففن إنسففانيشرب  نمن معنى أعلى من الشر ب وهو ال )) ض
يشر ب ول يروى، لكن إذا روي فقد شر ب، وعلففى هففذا فففالوجه الثففاني

لمن الفعل ((  لن)) يعنففي يففروى.((يشرب أحسن وهو أن يض فذي جليي جن ا فإ  
لن  يكو لح لضيي لي لا  ينييو لم لءا لن  فذي جليي لن ا فميي لا  ينو لكييا لا  يمييو لر لج إن الييذين)):  (( لأ

 )) أي كييانوا )) أي قاموا بالجرم وهو المعصية والمخالفففة، ((أجرموا
اا وسففخريةمن الييذين آمنييوا يضييحكون فففي الففدنيا ((  ))  اسففتهزا ء

اا لهم. ((   لنواستصغار يزو لم لغييا لت لي لم  فه فب لا  ررو لم لذا  فإ ))وإذا مييروا  )) (( لو
الفاعل هل هم الذين أجرموا؟ أو الذين آمنففوا؟ اليففة تصففلح لهففذا وهففذا
يعني يصح أن يكون إذا مر المؤمنون بالمجرمين، أو إذا مر المجرمففون
بالمؤمنين، والقاعدة التي ينبغي أن تفهموها في التفسففير: أن اليففة إذا
احتملت معنيين ل ينافي أحدهما الخر وجب حملها على المعنييففن؛ لن

لن ذلك أعم،هل مفهوم هذا عندكم؟ (( يزو لم لغييا لت لي لم  فهيي فب لا  ررو لم لذا  فإ لو  :((
المؤمنين، أو من المار؟ سؤال موجه لكم؟ يحتمل إذا مفر المجرمفون ب
إذا مر المؤمنون بالمجرمين، فففإذا جعلناهففا للمريففن حصففار المعنففى: أن
المجرمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزوا، وإذا مففر المؤمنففون
اا فتكففون شففاملة للحففالين: حففال بالمجرمين وهم جلففوس تغففامزوا أيضفف
مففرور المجرميففن بففالمؤمنين، وحففال مففرور المففؤمنين بففالمجرمين. ((

اا، انظففر إلففى هففؤل ء سففخريةيتغامزون  )) يعنففي يغمففز بعضففهم بعضفف
اا.  (( وإذا انقلبوا إلى أهلهففم انقلبففوا فكهيففن )) إذا واستهزا ء واستصغار

 )) يعني متفكهين بمففاانقلبوا فكهينانقلب المجرمون إلى أهلهم (( 
نففالوه مففن السففخرية بهففؤل ء المففؤمنين، فهففم يسففتهزؤون ويسففخرون



قنا منهففم أنهففم نجحففوا وأنهففم غلبففوا المففؤمنين، ولكففن ويتفكهون بهذا، ظ
وإذا رأوهم قالوا إن هييؤلءالمففر بففالعكس.  ثففم قففال تعففالى: (( 

قييالوا )) أي رأى المجرمففون المففؤمنين (( إذا رأوهم )) (( لضالون
 ))، ضففالون عففن الصففوا ب، متففأخرون، مففتزمتونإن هؤلء لضييالون

متشددون إلى غير ذلك من اللفاظ، ولقد كان لهؤل ء السلف خلف في
زماننا اليوم وما قبله وما بعده، من الناس من يقففول عففن أهففل الخيففر:
إنهففم رجعيففون، إنهففم متخلفففون ويقولففون عففن الملففتزم: إنففه متشففدد
متزمت، وفوق هذا كله أنهم قالوا للرسل عليهم الصلة والسففلم إنهففم

كذلك مييا أتييى الييذين ميينسحرة أو مجانين، قففال اللففه تعففالى: (( 
 )). فورثففة الرسففلقبلهم من رسول إل قالوا ساحر أو مجنون

من أهل العلم والدين سينالهم من أعدا ء الرسففل مففا نففال الرسففل مففن
ألقا ب السو ء والسخرية وما أشبه ذلك، ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل
التعطيل للسلف أهل الثبات بأنهم حشوية مجسمة مشففبهة ومففا أشففبه
ذلك من ألفاظ السو ء التي ينفرون بها الناس عن الطريففق السففوي. ((

وما أرسلوا عليهييم )). (( وإذا رأوهم قالوا إن هؤلء لضالون
 )): أي أن هففؤل ء المجرميففن مففا بعثففوا حففافظين لهففؤل ءحييافظين

يرقبونهم ويحكمون عليهم، بل الحكم لله عز وجل.  ثم قففال تعففالى: ((
 )) اليففوم يعنففي يففومفاليوم الذين آمنوا ميين الكفييار يضييحكون

 )) مبتففدأفالذينالقيامففة، الففذين آمنففوا يضففحكون مففن الكفففار فففف (( 
)) متعلفففق بيضفففحكون،ميين الكفييار  )) خفففبره و((  يضييحكونو((

والمعنى: فاليوم الذين آمنوا يضحكون اليوم من الكفار، وهذا والله هففو
الضحك الذي ل بكا ء بعده، أما ضحك المجرميففن بففالمؤمنين فففي الففدنيا

))على الرائك ينظرون فسيعقبه البكا ء والحزن والويل والثبور. (( 
أي أن المؤمنين على الرائك في الجنة، والرائففك هففي السففرر الفخمففة

)) أي ينظففرون مففا أعففدعلى الرائك ينظييرون الحسنة النضيرة (( 
الله لهم من الثوا ب، وينظرون أولئك الذين يسففخرون بهففم فففي الففدنيا،

قال قائل منهييم إنييي كييان لييي قرييينكما قال اللففه تعففالى: (( 
اا أإنييا اا وعظاميي يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابيي

 )) .  يقفول لحصفحابه ففي الجنفةلمدينون. قال هل أنتم مطلعون
يعرض عليهم أن يطلعوا إلى قرينه الففذي كففان فففي الففدنيا ينكففر البعففث

 )) في قعففره وأحصففلهفاطلع فرآه في سواء الجحيمويكذ ب به (( 
تالله إن كدت لتردين ولييول نعميية ربييي لكنييت ميينقال له: (( 



 )) فأنت ترى الن أن المؤمنين يرون الكفار وهم يعففذبونالمحضرين
 )):على الرائييك ينظييرونفي قعر النار والمؤمنون فففي الجنففة،(( 

إذن ينظرون شيئين: الول: ما أعد الله لهم من النعيم      النظففر إلففى
وجه الله عز وجل. والثاني: ينظففرون إلففى هففؤل ء المكففذبين فففي الففدنيا
الذين يسخرون بهم ويستهزؤون بهم، ينظرون إليهففم وهففم فففي عففذا ب

 )) ((هل ثوب الكفييار مييا كييانوا يفعلييونالله . ثم قال تعالى: (( 
 )) هنا للتقرير أي أن الله تعففالى قففد ثففو بهل)) أي جوزي، و(( ثوب 

الكفار وجازاهم جزا ء فعلهم في الدنيا، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل.
فحكمه دائر بين العدل والفضل، بالنسففبة للففذين آمنففوا حكمففه وجففزاؤه
فضففل، وبالنسففبة للكففافرين حكمففه وجففزاؤه عففدل، فالحمففد للففه ر ب
العففالمين، وبهففذا تففم الكلم الففذي يسففره اللففه عففز وجففل علففى سففورة
. المطففين نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به


